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BMP REALISEERT JOUW
FUNCTIONAL DECORATIONS
BMP building services is the go-to bouwpartner voor de meest uiteenlopende projecten, complex
en minder complex. Wij begrijpen dat persoonlijke service, betrouwbaarheid en flexibele aanpak
broodnodig zijn, wat je opdracht ook is.
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DUURZAAM
BOUWEN AAN DE TOEKOMST

BMP INTRODUCEERT
FUNCTIONAL DECORATIONS

Innovatie en technische ontwikkeling zijn belangrijke bouwstenen bij alle
activiteiten van BMP building services. Binnen onze afdeling Functional
Decorations leggen we daarbij extra de nadruk op bouwproducten die
zowel decoratief als slim zijn. Met unieke producten die opvallen door hun
looks en hun efficiëntie, zoals het all-in-one energiesysteem Smartflower,
en de slimme plantenbak Smart Plantbox trekken we volop de kaart van
duurzaamheid, ecologie én innovatie.

SMARTFLOWER, WANNEER ZONNE-ENERGIE KUNST WORDT

Smartflower is een mobiel zonnepaneel dat eruitziet als een
zonnebloem en ook zo functioneert: het draait mee met de zon om
zo optimaal zonne-energie te verzamelen. BMP building services is
leverancier van de Smartflower binnen de Benelux.
Smart Plantbox is een waterbesparende plantenbak die volledig op
maat gemaakt wordt uit gerecycleerd materiaal.

We Realise Your Challenge!

Het mobiele zonnepaneel Smartflower ziet er niet alleen uit als een zonnebloem,
ook zijn revolutionaire werking is erop gebaseerd. De Smartflower draait immers
mee met de zon om zo een maximale hoeveelheid zonne-energie te verzamelen.
Dit slimme zonnepaneel is opvallend, innovatief én efficiënt. De opgeslagen groene
stroom kan je vervolgens omzetten in elektriciteit voor je bedrijf, woning of evenement.

SMART PLANTBOX, SLIMME PLANTENBAKKEN OP MAAT
Voor de basis van de duurzame Smart Plantbox maken we gebruik van een
compleet nieuw materiaal, ontwikkeld binnen een reconversie project van de
Limburgse mijnen, dat voor 100% uit gerecycleerd kunststofaval bestaat. Een
slim watersysteem buffert het regenwater in de plantenbak zodat de planten veel
langer kunnen overleven. Ecologisch én gebruiksvriendelijk. Ideaal dus voor grote
winkelcentra en gemeenten, bedrijfsterreinen, maar ook bij particulieren op terrassen
en daktuinen. De lichte en flexibele bakken worden op maat gemaakt en kunnen dus
perfect aangepast worden aan elke ruimte. De kunststof-basisversie kan naar wens
van de klant verder afgewerkt worden met natuurtegels, natuursteen, hout, metaal
of Corten-staal.

HET EERSTE SUPER INTELLIGENT ZONNEPANEEL

VISIE EN VISIBILITEIT

Energie van de eerste tot en met de laatste zonnestraal! De smart Flower is geïnspireerd op
zonnebloemen, die een maximale hoeveelheid energie verzamelen door met de zon mee te
draaien. Deze revolutionaire installatie volgt dat principe en gebruikt de opgeslagen energie
om uw eigen elektriciteit te produceren. Ze is niet alleen efficiënt en innovatief, maar heeft
tevens een elegant ontwerp en is gemakkelijk te installeren op jouw bedrijfsterrein, evenement
of privé-tuin...

De functional decorations trekken meer aandacht dan gewone zonnepanelen & plantenboxen.
Ze vormen dan ook het middel bij uitstek om uw klanten, leveranciers en werknemers maar
ook voorbijgangers te tonen dat u wilt meewerken aan een groenere toekomst. Ecologie,
duurzaamheid en innovatie zijn de drijfveren van het Functional Decoration Team van BMP
Building Services, Benelux leverancier van de Smart Flower .

ONS KANTOOR
Geïnteresseerd in een installatie van de Smartflower op jouw bedrijventerrein? Wil je graag een plug-andplay-zonnepaneel huren voor jouw evenement? Zoek je slimme plantenbakken die aansluiten bij jouw
winkelcentrum? Alles is mogelijk, contacteer ons via
FD@bmpbuildingservices.be
of
+32 (0)475452743

CONTACTEER ONS
BMP Building Services
Ravenshout 3154 - Aubruggestraat 23 - 3980 Tessenderlo
Tel: +32(0)11/57 22 54
info@bmpbuildingservices.be
www.bmpbuildingservices.be
Ondernemingsnummer: BE 0431 781 345

